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Mormintele regilor (Paphos) 
 

La Mormintele Regilor este o mare necropolă situată aproximativ doi kilometri nord de Paphos port în Cipru . Este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO . 
Mormintele subterane , dintre care multe datează din secolul al IV-lea î.Hr., sunt sculptate din stânci solide și se crede că au fost locurile de înmormântare ale 

aristocraților papiști și ale înalților oficiali până în secolul al III-lea d.Hr. (numele provine din magnifice din morminte, niciun regat nu a fost îngropat 
aici). Unele dintre morminte dispun de coloane Dorice și ziduri fresce . Sărbătorile arheologice sunt încă efectuate la fața locului. Mormintele sunt tăiate în 

stâncă și, uneori, au imitat casele celor vii. 
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Castelul bizantin din Paphos 

Castelul bizantin din Paphos a fost iniţial construit ca o fortareata 
bizantina pentru de aparare a portului. Castelul a reconstruit de familia 
Lusignan în secolul XIII după ce a fost distrus în cutremurul din 1222. 
În 1570 a fost demolat de către veneţieni, dar după capturarea insulei 
Cipru, otomanii l-au restaurat şi consolidat. De-a lungul veacurilor 
castelul a cunoscut mai multe utilizări: a servit ca cetate de aparare, 
inchisoare şi chiar depozit de sare pe timpul ocupatiei britanice. Castelul 
Paphos a fost inclus in patrimoniul UNESCO, iar in prezent gazduieste 
manifestarile din cadrul festivalullui cultural din Paphos care are loc in 
aer liber în septembrie. 
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Parcurile de distractie si cele acvatice reprezinta o modalitate excelenta de a-ti 
petrece o zi impreuna cu familia si un prilej de distractie atat pentru cei mari cat 

si pentru cei mici. Parcul acvatic Aphrodite, situat la capatul de est al falezei Kato 
Paphos se afla aproape de multe hoteluri din oras, putand ajunge la el pe jos daca 
stai in apropiere. Aici activitatile sunt multe si variate. Printre facilitatile oferite se 
numara vestiare spatioase si dulapioare securizate. O alta caracteristica a parcului 
este aceea ca toate cumparaturile pe care le faci in incinta sa sunt incasate prin 
bratara individuala pe care o ai la mana, aceasta insemnand ca nu trebuie sa ai 
cash la tine, intrucat acest lucru e riscant in parcurile de distractii aglomerate. 

Parcul acvatic Aphrodite 
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Capul Greco 

In sudul Ciprului sunt regiuni linistite care va scapa de multime, cu peisaje minunate, 
desprinse din cartile postale. Capul Greco este una dintre aceste zone spectaculoase. 
Este punctul cel mai estic din sudul insulei, unde cresc orhidee salbatice ce va bucura 
privirea de la primele ore ale diminetii. Luati-va camera de fotografiat, pentru ca veti 
avea cateva cadre deosebit de frumoase si, de ce nu, o carte buna, de citit la umbra! 
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Kourion 

Kourion, a fost un oraș antic important pe coasta sud-vestică a Ciprului . 
Acropola din Kourion, situată la 1,3 km sud-vest de Episkopi și la 13 km 
vest de Limassol , este situată pe un promontoriu de calcar de aproape o 
sută de metri înălțime de-a lungul coastei Golful Episkopi. Zona 
arheologică Kourion se află în interiorul teritoriului britanic de peste mări 
al Akrotiri și Dhekelia și este gestionat de către Departamentul Cipru 
Antichitatii. 

Kourion, teatrul greco-roman 
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Cateva dintre cele mai frumoase plaje din Cipru 

Ayia Napa 

Alagadi Turtle 
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• Realizatori:  Sbarcea Stefan-Vladimir si Itigan Cosmin-Constantin, elevi in 
clasa a X-a C, profil matematica-informatica, selectionati pentru a participa la 
proiectul Erasmus + 2017-1-RO01-KA102-036700, 

                     “Început de carieră IT”/ “IT Career Start-up” 
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